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Anti NWO Patriot 
Ive a girlfriend 
Anti NWO Patriot 
TEM MUITO RELIGIOSO NESSE MEIO, EM OUTRAS PALAVRAS, TEM MUITO EVANGÉLICO E CATÓLICO PRATICANTE
NESSE MEIO AÍ DO CUKÓLD? 
 
Já viu casos de pastoras e pastores nesse meio? 
 
tem alguns religiosos, mas a maioria só vira religioso depois de já ter iniciado o cuckólding. é difícil largar. 
 
já vi somente um caso envolvendo um pastor: o cara comia a mulher dele e as suas duas filhas, uma de 18 e outra de 23. 
 
quando o ricardão comia a esposa e gozava nela, ele limpava a mulher. mas quando comia as filhas, ele apenas assistia. 
 
CARACA!!!! E pastor era branco, né??  
 
Porque o HOMEM BRANCO é mais susceptível à isso? 
 
Você comeu muitos alimentos industrializados na infância ou alimentos com muita soja? 
 
Aliás, tu come muita soja? 
 
Pergunto isso, já vi pessoas dizendo que a alimentação influência nisso. 

 
era branco. nao sei se os brancos são mais suscetiveis a isso. como o mesmo que todo mundo. Kk  
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Anti NWO Patriot 
TEM MUITO RELIGIOSO NESSE MEIO, EM OUTRAS PALAVRAS, TEM MUITO EVANGÉLICO E CATÓLICO PRATICANTE
NESSE MEIO AÍ DO CUKÓLD? 
 
Já viu casos de pastoras e pastores nesse meio? 
 
tem alguns religiosos, mas a maioria só vira religioso depois de já ter iniciado o cuckólding. é difícil largar. 
 
já vi somente um caso envolvendo um pastor: o cara comia a mulher dele e as suas duas filhas, uma de 18 e outra de 23. 
 
quando o ricardão comia a esposa e gozava nela, ele limpava a mulher. mas quando comia as filhas, ele apenas assistia. 
 
CARACA!!!! E pastor era branco, né??  
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Porque o HOMEM BRANCO é mais susceptível à isso? 
 
Você comeu muitos alimentos industrializados na infância ou alimentos com muita soja? 
 
Aliás, tu come muita soja? 
 
Pergunto isso, já vi pessoas dizendo que a alimentação influência nisso. 

 
Qual seu problema com brancos ou negros 
 
Ja sei que tu é negro, pelo que tu fala. 
 
No brasil é dificil ter branco, a maioria é pardo ou negro 
 
relaxa, cara 
 

Assinatura 
N voltei pra esse mar de mijo, espero realmente não voltar. 
Abs  
 
Cyapec78 
n me orgulho de ter fapado pra isso, nem 1 pouco, e foi duas vezes seguidas, só madeira, um ep atras do outro, q horror  

 

  VOLTAR AO TOPO VER PERFIL ENVIAR MENSAGEM PARTICULAR VER VÍDEOS E FOTOS VER TÓPICOS

ReiDoBailleFunk

Mensagens: 629 
Cadastro: 27/05/2018

Nível 1

 #143 CITAR ESTA MENSAGEM

Mensagem publicada em 26/06/2018 16:50 DENUNCIAR CONTEÚDO LINK DA MENSAGEM ENVIAR POR E-MAIL 0

Ive a girlfriend 
Anti NWO Patriot 
TEM MUITO RELIGIOSO NESSE MEIO, EM OUTRAS PALAVRAS, TEM MUITO EVANGÉLICO E CATÓLICO PRATICANTE
NESSE MEIO AÍ DO CUKÓLD? 
 
Já viu casos de pastoras e pastores nesse meio? 
 
tem alguns religiosos, mas a maioria só vira religioso depois de já ter iniciado o cuckólding. é difícil largar. 
 
já vi somente um caso envolvendo um pastor: o cara comia a mulher dele e as suas duas filhas, uma de 18 e outra de 23. 
 
quando o ricardão comia a esposa e gozava nela, ele limpava a mulher. mas quando comia as filhas, ele apenas assistia. 

 
EITAAAAA, POOOORRRAAAAAAAAA!!!!!!! 
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Anti NWO Patriot 
Ive a girlfriend 
Anti NWO Patriot 
TEM MUITO RELIGIOSO NESSE MEIO, EM OUTRAS PALAVRAS, TEM MUITO EVANGÉLICO E CATÓLICO PRATICANTE
NESSE MEIO AÍ DO CUKÓLD? 
 
Já viu casos de pastoras e pastores nesse meio? 
 
tem alguns religiosos, mas a maioria só vira religioso depois de já ter iniciado o cuckólding. é difícil largar. 
 
já vi somente um caso envolvendo um pastor: o cara comia a mulher dele e as suas duas filhas, uma de 18 e outra de 23. 
 
quando o ricardão comia a esposa e gozava nela, ele limpava a mulher. mas quando comia as filhas, ele apenas assistia. 
 
CARACA!!!! E pastor era branco, né??  
 
Porque o HOMEM BRANCO é mais susceptível à isso? 
 
Você comeu muitos alimentos industrializados na infância ou alimentos com muita soja? 
 
Aliás, tu come muita soja? 
 
Pergunto isso, já vi pessoas dizendo que a alimentação influência nisso. 
 
Qual seu problema com brancos ou negros 
 
Ja sei que tu é negro, pelo que tu fala. 
 
No brasil é dificil ter branco, a maioria é pardo ou negro 
 
relaxa, cara 
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Já disse: NÃO SOU RACISTA!!! 
 
Apenas quero saber o motivo dos homens brancos, que tempos atrás dominaram todo o mundo, do ocidente até o oriente,
estarem hoje aderindo à esse tipo de prática massivamente.
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é mto comum ver esposas cuckdresses preferindo amantes negros. 
 
a minha já experimentou muitas vezes. mas não eram negros comuns: eram bombados e tinha o pênis grande, bem maior que o
meu. eu tenho 17cm, alguns tinham 22cm, 21cm etc 
 
nao sei pq, quando eu comecei a participar, ela parou de chamar tantos negros. de janeiro pra cá ela so tem convidado negros ou
brancos, com pênis mais comuns, entre 16 e 20.
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ReiDoBailleFunk 
Ive a girlfriend 
Anti NWO Patriot 
TEM MUITO RELIGIOSO NESSE MEIO, EM OUTRAS PALAVRAS, TEM MUITO EVANGÉLICO E CATÓLICO PRATICANTE
NESSE MEIO AÍ DO CUKÓLD? 
 
Já viu casos de pastoras e pastores nesse meio? 
 
tem alguns religiosos, mas a maioria só vira religioso depois de já ter iniciado o cuckólding. é difícil largar. 
 
já vi somente um caso envolvendo um pastor: o cara comia a mulher dele e as suas duas filhas, uma de 18 e outra de 23. 
 
quando o ricardão comia a esposa e gozava nela, ele limpava a mulher. mas quando comia as filhas, ele apenas assistia. 
 
EITAAAAA, POOOORRRAAAAAAAAA!!!!!!! 
 

 
Tá vendo ReiDoBailleFunk? Quando eu falo mal aqui do CONSERVADORISMO MODERNO (de Edmund Burke, defendido pelo
Terça Livre), dizendo que não passa de mais uma IDEOLOGIA MODERNISTA-ILUMINISTA, muitos users penam que eu estou
brincando!!!
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